Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Telefon: 06-35-372-001., Fax: 06-35-373-163.
E-mail: polgarmester@mohora.hu
Iktatószám: 9-72/2011.
14. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 22-én
délután 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén a Polgármesteri Hivatalban
(2698 Mohora, Rákóczi út 8.)
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal:
Fridrich Béla
Pavlokin Pál
Gál Tibor
Dr. Gúth Csaba
Herczeg Sándor
Kardos Kálmán
Kukucska Lajos
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Jelen vannak tanácskozás joggal:
Tóth Éva

jegyző

Az ülést Fridrich Béla polgármester vezeti.
A jegyzőkönyvet vezeti:
Kapitány Tímea

igazgatási előadó

Fridrich Béla polgármester: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a
megválasztott 7 képviselőből 7 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Sajnálattal közli, hogy a rendkívüli ülést azért kellett telefonon összehívni, mert Fajcsik
József volt polgármester hosszan tartó betegség következtében elhunyt, és ezért
javasolja, hogy a rendkívüli ülés napirendi pontja csak az legyen, hogy a képviselő-
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testület döntsön abban a kérdésben, hogy az önkormányzat saját halottjának tekinti-e az
elhunytat.
A Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
I. Napirend:
1. Az elhunyt Fajcsik József volt polgármester önkormányzat saját halottjaként
történő eltemettetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
I. Napirend:
1. Az elhunyt Fajcsik József volt polgármester önkormányzat saját halottjaként történő
eltemettetésének megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy mindenki előtt ismeretes az a tény, hogy
Fajcsik József volt polgármester 2011. december 21-én elhunyt. 1990-ben, az első
önkormányzati választásokon megválasztották Mohora község polgármesterévé, majd
ezt követően még 4 cikluson keresztül is. Sajnos 2008-ban megbetegedett, és akkor ő,
mint alpolgármester helyettesítette a polgármesteri munkájában. Ezt követően hosszú
időn keresztül beteg volt, többször volt kórházi kezelésen. Ebben a helyzetben
együttműködve irányítottuk az önkormányzatot. A 2010. évben megtartott
önkormányzati választásokon már nem indult, nyugdíjas lett. Ettől függetlenül tartotta
vele a Polgármesteri Hivatal a kapcsolatot. Sajnos bekövetkezett a halálesete, mint ahogy
előbb is említette. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Fajcsik Józsefet az
önkormányzat tekintse saját halottjának és a temetési költséget vállalja át a családtól.
Ezt az indokolja, hogy 5 cikluson keresztül, 20 éven át volt polgármestere Mohora
községnek, nagyon sok feladatot oldott meg, elvégezte a polgármesteri teendőket
szívvel, lélekkel, és mindig a település fejlődését, a közösség jólétét tartotta
legfontosabbnak, ezért dolgozott, és nemcsak munkanapokon, 8 órában, hanem annál
tovább is és munkaszüneti és ünnepnapokon is. Kéri a képviselők véleményét,
hozzájárulását.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az elhunyt Fajcsik
Józsefet, Mohora község volt polgármesterét az önkormányzat saját halottjaként tekintse
és a temetési költséget és az özvegy által készített koszorú költségét magára vállalja, az
kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy 4 képviselő egyetért a javaslattal.
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Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki a javaslat ellen van, az kézfeltartással
jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy 3 képviselő ellene van a javaslatnak, és
nem tartózkodik a szavazástól senki.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
egyszerű többséggel, 4 szavazattal mellette, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
166/2011.(XII.22.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2011. december 21-én elhunyt Fajcsik József volt polgármestert az önkormányzat
saját halottjának tekinti és az eltemettetése költségét és az özvegy koszorújának
költségét átvállalja.
A Képviselő-testület a temetési költség és a koszorú összegét a 2011. évi
költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
A döntést követően Fridrich Béla polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította.
k.m.f.

Fridrich Béla
polgármester

Tóth Éva
jegyző
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